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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ  
 
Навчальна дисципліна  

Журналістська майстерність 
 
Курс 

УКРАЇНСЬКИЙ  
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ  
МЕДІАДИСКУРС 
 
Викладач 

Дмитро БРУК 
 

 

Практичні завдання  
протягом семестру  
 
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ  
МЕДІАДИСКУРС  

Серія творчих робіт  
із кодування інформації  
в різних типах медіадискурсу 

Завдання № 1  
 
НА ВМІННЯ КРАТКО ТА ПОВНО 
КОДУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ  

Короткий опис 
 

За допомогою смайлів будь-якого месенджера з урахуванням понять «необхідна, достатня, надлишкова 
інформація» закодувати по п’ять: назв кінострічок, художніх творів, строк із пісень або відомих віршів   

 
Приклад 

  

       
 
Оцінювання 

  
Max 3 бали  

 

Дедлайн 
  
 09.11.2021 – денна форма навчання 
 08.10.2021 – заочна форма навчання 

 
 
 
 
 
 

https://mediatopos.org/teachers/#BRUK
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Завдання № 2  
 
НА ВМІННЯ  
ДОНЕСТИ ДИСКУРС 
ХУДОЖНЬОЇ ФОРМИ  
У ФОРМІ ІНФОРМАЦІЙНІЙ  
 

Короткий опис 
 

На власний розсуд обрати будь-яку казку. Донести її дискурс,  
перетворивши текст казки у «новину» в будь-якому жанрі  
інформаційної журналістики. Надати верстку новини  
у  друкованому ЗМІ (газета, журнал).  
Продумати «ілюстративне фото», його положення,   
принцип розміщення тексту, заголовок, лід  
 
Оцінюються: відповідність тексту вимогам до інформаційних жанрів, 
 відповідність графічних елементів  (фото, графіки тощо) тексту,  
верстка макету (шрифти, кольори, розміщення тексту та фото тощо) 

 
Приклад 
 

    
  
Оцінювання 
  

Max 4 бали 
 
Дедлайн 
  
 23.11.2021 – денна форма навчання 
 29.10.2021 – заочна форма навчання 
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Завдання № 3  
 
НА ВМІННЯ ЧІТКО  
ДОНЕСТИ ДИСКУРС ПОДІЇ   
ЛИШЕ ЗА ДОПОМОГОЮ  
ІЛЮСТРАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ 
(ВІЗУАЛЬНОЇ) ФОРМИ 
 

Короткий опис 
 

Підготувати фоторепортаж про подію (до 10 фото, розставлених по порядку).  
Без жодних слів має бути зрозуміло: Що? Де? Коли? Хто? 
 
Оцінюються: вибір події, концепт фоторепортажу, відповідність крупності планів,  
їхня послідовність  

 
Оцінювання 
  

Max 2 бали 
 
Дедлайн 
  
 07.12.2021 – денна форма навчання 
 12.11.2021 – заочна форма навчання 

 
 
 

Завдання № 4  
 
НА РОЗУМІННЯ ТОГО,  
ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ  
ВІДЕО ЧИ АУДІО МОЖЕ БУТИ  
ПРИНЦИПОВО ЗМІНЕНИЙ  
ДИСКУРС ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
 

Короткий опис 
 

На власний розсуд обрати будь-який невеликий вірш. За допомогою аудіовізуальних засобів (відео, інтершум, 
музика, закадровий текст) підготувати замальовку або анімацію, дискурс якої змінює дискурс вірша. 
 
Приклад – Агнія Барто. Уявіть, що йдеться про недопалок цигарки, рибу або «качка»: 
 
Идет бычок, качается, 
Вздыхает на ходу: 
- Ох, доска кончается, 
Сейчас я упаду! 
 
Відеоробота оцінюється за обраним концептом і грамотними принципами його реалізації  
(крупність планів та їхня «монтажність», музика, інтершум, текст) 
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Завдання № 4  
 
 
 
 
 
 
 

Приклад розкадровки 
 

                  

 
Приклади відео 

 
https://www.facebook.com/dmitriy.brook.ua/videos/3523996321028860/   
https://www.facebook.com/dmitriy.brook.ua/videos/3523985144363311/  
https://www.facebook.com/dmitriy.brook.ua/videos/3524019931026499/  
https://www.facebook.com/dmitriy.brook.ua/videos/3523999351028557/ 

 
Оцінювання 
  

Max 6 балів 
 
Дедлайн 
  
 20.12.2021 – денна форма навчання 
 10.12.2021 – заочна форма навчання 
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Додаткове завдання № 5 (бонус) 
для самих стійких і допитливих!   
 
НА ВМІННЯ ДОНЕСТИ ДИСКУРС  

ВЛАСНОЇ «ТОЧКИ ЗОРУ»  

НА АКТУАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ 

Завдання НЕ є обов’язковим,  
за нього нараховуються  
додаткові бали 

 
Короткий опис 
 

Підготувати есе за однією з обраних тем: 
 

 «Багато що можна сказати на захист сучасної журналістики. Надаючи голос неосвіченим людям, вона 
знайомить нас з громадським невіглаством» (О. Уайльд) 

 «Ми, журналісти, говоримо публіці, куди стрибнула кішка. Далі публіка вже сама займається кішкою»  
(Артур Сульцбергер, видавець «Нью-Йорк Таймс») 

 «Як тільки ви починаєте писати те, що подобається всім, ви перестаєте бути журналістом.  
З цієї хвилини ви працюєте в шоубізнесі» (Френк Міллер-молодший) 

 «Якби змій спокушав Єву мовою нинішніх журналістів, ми і тепер би жили в раю» (X. А. Шеррінг) 
 
Оцінюються: концепт, як донесена власна точка зору (дикурс),  
чи вона спирається на певні факти,  
відповідність тексту вимогам до аналітичного жанру «Рецензія» 

 
Приклад 
 

Ми, журналісти, говоримо публіці, куди стрибнула кішка.  
Далі публіка вже сама займається кішкою. 
Артур Сульцбергер, видавець «Нью-Йорк таймс» 
 
 
Ну і якою я була б журналісткою, якби не перевірила джерело? Так, цитата дійсно належить Артуру Хейзу 
Сульцбергеру (саме Хейзу, а не Оксу, його батькові), співзасновнику The New York Times.  Щоправда, немає 
інформації, де і як він сказав цю фразу. Але важливо не те, хто це сказав, а зміст сказаного. Його вислів я 
обрала через те, що він, на мою думку, розкриває дуже важливе поняття для журналістської діяльності. 
Я пропоную розібрати цю цитату на змістовні конструкції, задля її розуміння без цих метафор. Ми = 
журналістки. І ми кажемо «куди стрибнула кішка» = що трапилося у світі, надаємо факт, описуємо ситуацію. 
Умовно кажучи: яка кішка? куди стрибнула? коли? чому? а що потім трапилося? Себто, ми  розкриваємо 
ситуацію, описуємо її… і тут головне поняття… ОБ’ЄКТИВНО (тільки якщо це не гонзо-журналістика).  
Спираючись на об’єктивну інформацію, яку (в ідеалі) подають журналістки, суспільство\публіка\авдиторія вже 
самотужки  може (але не повинна) розвивати події, коментувати та «займатися» цією кішкою. Журналістська 
діяльність націлена на надання інформації в її чистому, безоціночному вигляді, незважаючи на те, що  
сучасному світі така її функція радше виняток, ніж аксіома.  
з теорією наче зрозуміло, а що на практиці? 
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Завдання № 5  
 

 
Наприклад, журналіст того ж самого The New York Times Джейсон Блер, 
сфабрикував більше половини своїх статей. Він нібито висвітлював події в Іраку, 
проводив власні журналістські дослідження, але це була профанація. Можна тільки 
уявити  наслідки від занять публіки цими «кішками». Інший приклад — Джек Келлі, 
якого п’ять (П’ЯТЬ) разів номінували на Пулітцерівську премію. Він пропрацював 
понад 10 років у видатних виданнях. Джек Келлі використовував фотографії, що не 
мали стосунку до матеріалу статті. Вигадував свідків, які «давали» коментарі, та 
«створював» інтерв’ю з поважними персонами. 
 
Для того, щоб сказати, куди стрибнула кішка, журналіст повинен знати, що це точно 
кішка, вона вміє стрибати і кудись взагалі поділася. Якщо постає питання «згодна я 
чи ні з цим твердженням Сульцбергера?», то так, я погоджуюся. Чи повинно так 
бути? Так, напевно. Чи так дійсно є? Не усюди. Іноді для кращого розуміння ситуації 
журналістки повинні надавати більше інформації, вводити у контекст публіку, 
пояснювати деякі речі, і тут важно не виказати заангажованість. Навіть у цьому есе 
ви, мій шановний читач, можете помітити мою позицію. Anyway, у випадку мого есе 
кішка кудись вистрибнула, але тільки вам вирішувати, куди, чому і нащо. 
 

Оцінювання 
  

Max 2 бали 
 

Дедлайн 
  

 22.12.2021 – денна форма навчання 
 17.12.2021 – заочна форма навчання 

 
Додаткове завдання № 6 (бонус) 
для самих стійких і допитливих!     
 
«ПІДСЛУХАНЕ»  

Завдання НЕ є обов’язковим,  
за нього нараховуються додаткові бали 

Короткий опис 
 

У будь-якому громадському місці (зупинка, потяг, автобус, бібліотека, магазин тощо) обрати звичайну 
ситуацію, знайти в ній щось незвичне або надзвичайне. Описати цю ситуацію, використовуючи описи героїв, 
їхні монологи або діалоги, опис звуків, що супроводжували ситуацію, ремарки автора (як спостерігача) тощо. 
Створити коротенький художній твір, в якому є концепт, драматургія, авторське бачення, відчувається вміння 
автора спостерігати та художньо описувати побачене.  
 
Оцінюються: концепт, «мораль історії» (дискурс твору), відповідність матеріалу вимогам до творів художньої 
публіцистики  
 

Приклад 
 

Ганна Гін. Книги додані до папки «Додатково на гугл-диску» 
 

Оцінювання 
  

Max 2 бали 
 

Дедлайн 
  

 22.12.2021 – денна форма навчання 
 17.12.2021 – заочна форма навчання 
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Додаткове завдання № 7 (бонус)  
для самих стійких і допитливих!    
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ-ДОПОВІДЬ  

Завдання НЕ є обов’язковим,  
за нього нараховуються додаткові бали 

 
Короткий опис 
 

Підготувати групами по 3 студенти презентацію-доповідь на одну з запропонованих тем  
(за вибором студента): 
 

 Пропаганда у кіножурналах СРСР та Третього рейху під час Другої Світової війни 
 Пропаганда у творах радянської естради 
 Пропаганда у документальному кінематографі Третього Рейху 
 Пропаганда у радянському документальному кінематографі 20-40 років 
 Пропаганда у радянському документальному кінематографі 50-60 років 
 Пропаганда у радянському документальному кінематографі з 70-х років до періоду «перебудови» 
 Зміна підходів до пропаганди у радянському документальному кінематографі періоду «перебудови» 
 Прихована пропаганда у радянському ігровому кінематографі довоєнного періоду 
 Прихована пропаганда у радянському ігровому кінематографі 50-90 років 
 Рroduct placement у радянському ігровому кінематографі 
 Розвиток рroduct placement в ігровому кінематографі США та країн Європи 
 Пропаганда у радянському живописі та скульптурі 
 Розвиток пропаганди на телебаченні СРСР та її перехід на телебачення Росії 
 Публіцистичний та сатиричний плакат у ЗМІ як пропаганда 

 
Оцінюються: концепт і повнота розкриття теми у доповіді, доступна візуалізація у презентації  
(її наочність, вміння використовувати візуальні та аудіоформи для донесення дискурсу) 

 
Вимоги  

 
 Завдання виконується у вигляді презентації з використанням фото, відео, графіки, таблиць, схем, анімації тощо  

(за потреби) 
 Студент має право звузити тему, обравши декілька конкретних прикладів, на яких буде розкрита тема 
 До презентації додається доповідь (більш широка, ніж презентація), в тексті якої  вказуються номери слайдів 

презентації 
 
 

Оцінювання 
  

Max 2 бали 
 
Дедлайн 
  
 22.12.2021 – денна форма навчання 
 17.12.2021 – заочна форма навчання 

 
 
 

Дедлайн остаточної здачі всіх поточних творчих завдань  
 
із урахуванням переробки, доповнень, уточнень: 

 
 24.12.2021 – денна форма навчання 
 19.12.2021 – заочна форма навчання 
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Контрольна робота   
 
СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ  
З ПРАВА У ЗМІ  

Задачі знаходяться у додатку  
«Правове регулювання  
журналістської діяльності в Україні. 
аудіовізуальна інформація  
як об’єкт правовідносин» 
20 задач, які позначені *,  
є обов’язковими! 

 

Короткий опис 
 

Розв’яжіть надану практичну задачу-ситуацію з посиланням на конкретні статті законів України, що 
регламентують права та обов’язки представників ЗМІ, етичні норми та професійні стандарти журналістики. 
За кожні наступні 20 задач нараховуються по 2 додаткових бали 
 
Оцінюються: точність посилань на діюче законодавство та повнота аналізу ситуації 
 

Вимоги  
 
 Список задач і приклад додаються  

 Робота виконується у вигляді електронного документу у форматі *.docx, що містить всі виконані завдання  
 Кожна задача нумерується, зазначається її зміст, після цього описується рішення, як у наведеному прикладі  
 Задачі, позначені *, будуть винесені на іспит 

 
Оцінювання 
  

Max 10 балів 
 
Дедлайн 
  
 20.12.2021 – денна форма навчання 
 15.12.2021 – заочна форма навчання 
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Додаток 
для виконання 
контрольної роботи    
 
ЗАДАЧІ-СИТУАЦІЇ  

Правове регулювання  
журналістської діяльності  
в Україні. 
Аудіовізуальна інформація  
як об’єкт правовідносин   

 
Короткий опис 

 
Розв’яжіть надану практичну задачу-ситуацію з посиланням на конкретні статті законів України,  
що регламентують права та обов’язки представників ЗМІ, етичні норми та професійні стандарти журналістики 
 

 
1*. Для підготовки матеріалу журналістові необхідна інформація про приватне життя героя. Чи може він 
скористатися в цьому випадку прихованим диктофоном або прихованою камерою для отримання необхідної 
інформації? Оцініть ситуацію з точки зору чинного законодавства та професійної етики журналіста 
 
2. Чи звільняється від відповідальності за поширення недостовірної інформації журналіст, якщо він її не видавав до 
етеру (не публікував), але вона була поширена від його імені (під його ім'ям або псевдонімом)? 
 
3*. У більшості випадків редакції ЗМІ вважають, що достатньо попередити глядача/читача про те, що всю 
відповідальність за виклад фактів і правдивість інформації несе автор матеріалу. Чи звільняє таке застереження 
редакцію від відповідальності за поширення недостовірної інформації насправді? Поясніть відповідь 
 
4. Журналісту стало відомо, що мати-алкоголічка залишила без нагляду на три дні свою неповнолітню дитину на 
самоті. Чи може журналіст оголосити цю інформацію у ЗМІ з метою надання допомоги дитині представниками 
державних органів або волонтерами? 
 
5. До журналіста звернувся приватний підприємець, у якого виник конфлікт з банком з приводу погашення раніше 
отриманого кредиту. Підприємець передає журналісту інформацію (договір з банком, умови кредитування і т.і.), яку 
той використовує при підготовці матеріалу про проблеми малого бізнесу в Україні. Чи може журналіст в цьому 
випадку бути притягнутий банком до відповідальності за поширення ніби то недостовірної інформації або 
розголошення персональних даних та банківської таємниці? 
 
6. Чи можуть ЗМІ або журналіст бути звільненими від відповідальності за оприлюднення недостовірної інформації, 
яка завдає шкоди честі та гідності людини, якщо ця інформація була оприлюднена внаслідок банальної помилки? А 
внаслідок використання інформації, отриманої від державних органів влади? А в разі отримання інформації від 
інформаційної агенції? 
 
7*. Чи має право людина на приватне життя, якщо вона знаходиться в громадському місці, наприклад, в парку, в 
театрі, в кафе або просто на вулиці? Чи може вважатися втручанням в особисте життя відео зйомка людини в 
такому місці? 
 
8. Наскільки точними повинні бути цитати? Чи можна "вирізати" з них окремі слова або фрази? 
 
9. Чи можна змінювати послідовність фраз або цілих синхронів у контексті викладу теми журналістом? 
 
10*. Чи можна доповнювати цитату словами і фразами, якщо цитована особа, на думку журналіста,  
не була достатньо красномовною? 
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11. На думку журналіста, який висвітлює хід судового процесу, суддя упереджено 
поводиться по відношенню до однієї зі сторін. Як робити матеріал про цей процес без 
ризику бути втягнутим у судовий процес проти журналіста  
та ЗМІ? 
 
12. Телерадіокомпанія видала в етер недостовірну інформацію. Чи потрібно давати 
спростування подібної інформації на першу ж вимогу потенційного позивача або слід 
чекати відповідного рішення суду? Як телекомпанія має спростувати раніше поширену 
недостовірну інформацію? 
 
13*. Журналісти знімали одне із засідань N-ської обласної ради. Через деякий час після початку засідання депутати 
прийняли рішення про оголошення його закритим, при цьому помічник голови обласної ради зажадав від 
журналістів віддати аудіо- (відео)касету із записом виступів на засіданні, мотивуючи це тим, що засідання 
оголошено закритим. Оцінити правомірність дій щодо журналістів 
 
14. Журналіста не допустили до будівлі районної адміністрації, мотивуючи це тим, що у нього немає акредитації при 
адміністрації. Оцінити правомірність недопуску 
 
15. За вказівкою прес-служби N-ської міської ради співробітники муніципальної охорони не допустили журналістів 
телекомпанії на брифінг міського голови. За кілька днів до цього прес-служба мерії попередила, що не надаватиме 
телекомпанії інформацію, так як та подає інформацію про діяльність мера в небажаному вигляді. Оцінити 
правомірність недопуску 
 
16*. Прес-секретар голови N-ської обласної державної адміністрації заявив, що буде особисто визначати список 
журналістів, які будуть допускатися до висвітлення офіційної діяльності «губернатора» і структурних підрозділів 
обласної адміністрації, і що дозвіл на висвітлення такої діяльності треба буде отримувати особисто у нього. Оцінити 
правомірність такого роду дій прес-секретаря 
 
17. Журналісти проводили відеозйомку судового процесу у кримінальній справі щодо зґвалтування пенсіонерки, 
скоєного групою осіб. Через 30 хвилин після початку засідання суд виніс ухвалу про призначення закритого 
судового засідання у зв’язку з тим, що один із підозрюваних є неповнолітньою особою. Коли журналісти виходили  
з судової зали, працівник судової охорони вилучив у них відеокасету, пославшись на те, що суд є «закритим». 
Оцінити правомірність дій охорони 
 
18. Журналіст попросив суддю надати йому можливість ознайомитися з матеріалами цивільної справи, що 
знаходиться у нього на розгляді. Суддя відповів відмовою, заявивши, що журналіст втручається в діяльність суду  
та здійснює тиск на судочинство. Оцініть правомірність дій судді. У кого і в яких випадках журналіст повинен 
отримувати дозвіл на ознайомлення з матеріалами справ? 
 
19*. Суддя підготував список осіб, яких можна було пропускати в зал судового засідання. Свої дії він мотивував 
малої місткістю залу. Журналісти, які не були включені в список, але тим не менше проникли в зал, були (за наказом 
судді) виведені з засідання. Оцініть правомірність дій судді 
 
20. Охоронець приватного підприємства (ринок «Хорошово») заборонив журналістам знімати сюжет на території 
даного підприємства, пославшись на те, що у них немає відповідного дозволу керівника фірми. Після того, як 
знімальна група показала охоронцеві свої редакційні посвідчення, а також пояснила з посиланням на відповідні 
закони України, чому саме вони можуть проводити зйомку на ринку, охоронець накинувся на них, вдарив оператора 
і розбив телекамеру. Оцінити правомірність дій. Чи несе в цьому випадку охоронець кримінальну відповідальність, 
за якими статтями яких законів і кодексів? 
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Задачі-ситуації. Додаток 
 
 
 
21*. М’ясокомбінат «Роги та копита» відмовилося надати на запит редакції інформацію 
про вплив своєї діяльності на санітарно-епідеміологічну та екологічну обстановку в регіоні, 
вказавши, що відповідно до закону «Про інформацію», інформація є товаром і тому буде 
надана редакції лише за плату. Оцінити правомірність відмови і вимоги плати за 
інформацію 
 
22. Охорона заводу з виробництва пива заборонила журналістові знімати зовнішній 
вигляд заводу з протилежного боку вулиці, на якій розташоване підприємство. Оцінити 
правомірність дій охорони 
 
23. Гідрометцентр відмовився надавати вашій редакції прогнози погоди безкоштовно. 
Оцінити правомірність відмови і вимоги плати 
 
24. Журналісти були затримані співробітниками охорони мера, коли вони, виконуючи редакційне завдання, знімали 
будівництво його дачі. Журналісти встигли відзняти не лише вид дачі з вулиці, але й через дірки в паркані, що 
відбувається на огородженій території. У цей момент до них підійшли співробітники охорони мера, які зажадали 
стерти запис. Співробітники охорони провели огляд особистих речей журналістів. Під приводом того, що у 
журналістів були тільки редакційні посвідчення, їх закинули до автівки, яка виїхала з території будівництва, 
привезли до райвідділу поліції, де охоронці пред'явили журналістам звинувачення в тому, що вони порушили 
«приватну власність». Оцінити правомірність дій журналістів й охорони 
 
25*. Під час пікетування будівлі обласної адміністрації до журналістів підійшов співробітник Національної поліції 
України, який стояв в оточенні (варіант Б – учасник пікету), і зажадав знищити відеоплівку, оскільки, як він заявив,  
у кадр потрапило його обличчя. Оцінити правомірність вимог поліціанта та пікетувальника 
 
26. Учасники дорожньо-транспортної пригоди вимагали від журналіста припинити зйомки місця події, мотивуючи це 
тим, що він вторгається в їхнє приватне життя. Оцінити правомірність вимог 
 
27. Головний лікар заборонив журналістам пройти на територію лікарні (в будівлю лікарні) для висвітлення 
благодійної акції, що проводиться міським управлінням соціального захисту населення: передачі ліків для 
наркозалежних. Оцінити правомірність заборони. Чи повинен журналіст запитувати дозвіл для проведення фото-, 
відеозйомки в установах охорони здоров’я і у кого? 
 
28. Журналіст приїхав на місце дорожньо-транспортної пригоди раніше правоохоронних органів і відзняв там 
матеріал. Наряд патрульної поліції, що приїхав на місце ДТП пізніше, зажадав від журналіста віддати касету для 
залучення її до кримінальної справи в якості речового доказу. Оцінити правомірність вимог 
 
29. Співробітники поліції заборонили журналісту знімати місце вбивства навіть через виставлене оточення, 
мотивуючи це тим, що вони проводять слідчі дії – огляд місця події, – а журналіст може розголосити таємницю 
дізнання та слідства. Оцінити правомірність заборони 
 
30*. Співробітники поліції заборонили журналісту знімати місце обвалу житлового будинку навіть через виставлену 
огорожу, мотивуючи це тим, що представники ЗМІ заважають роботі рятівників та медиків. Оцінити правомірність 
заборони 
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31. Знімальна група телекомпанії вирушила до філармонії для підготовки інформаційного 
сюжету до випуску новин про виступ у місті естрадного виконавця Віті Віникова. Через 15 
хвилин після початку концерту до знімальної групи підійшов продюсер Віникова і зажадав 
припинити зйомку, мотивуючи це тим, що журналісти не мали дозволу на зйомку від 
виконавця, а виняткові права на зйомку належать іншій телекомпанії, від якої журналісти 
згодом і зможуть отримати необхідні матеріали за гроші. Оцінити правомірність заборони 
 
32*. Кореспондент національної телерадіокомпанії не був допущений військовими до міста 
Алаклея, в якому стався потужний вибух на артскладах, у зв'язку з тим, що, як повідомили 
військові, «це небезпечно для самого журналіста і може порушити військову таємницю». 
При цьому до журналіста була застосована груба сила, його примусово утримували до 
моменту приїзду представників Національної поліції. Оцінити ситуацію 
 
33. Знімальна група була затримана під час зйомок сюжету: з люльки спеціально найнятого автомобіля-крана 
оператор знімав внутрішній двір слідчого ізолятору. Співробітники пенітенціарної установи обіцяли застосувати 
силу та заборонили зйомку, посилаючись на те, що без особливого дозволу «проводити зйомку в'язниці 
заборонено». Оцінити правомірність дій працівників слідчого ізолятора 
 
34*. Відпочиваючі на центральному міському пляжі, нудисти відняли фотоапарат у журналіста, на одязі якого було 
прикріплене посвідчення-бейдж «Преса», через те, що він знімав їх оголеними. Оцініть правомірність дій 
 
35. Державна адміністрація Запупківського району N-ської області відмовила журналісту обласної радіокомпанії у 
наданні статистичних збірників, що містять інформацію про економіку регіону, мотивуючи це тим, що за 
розпорядженням голови адміністрації збірникам надано гриф «не для преси». Оцінити правомірність відмови 
 
36. Обласне управління статистики відмовляється безкоштовно надати вашому ЗМІ інформацію про кількість 
виробничих травм за минулий рік, посилаючись необхідність сплатити послуги Управління. Оцініть правомірність дій 
керівництва управління статистики 
 
37*. Керівництво телекомпанії відмовляється випускати в етер матеріал, відзнятий журналістом на місці 
автокатастрофи, мотивуючи свою відмову «великою кількістю показаних легко пізнаваних покалічених тіл і трупів». 
Оцініть правомірність дій керівництва телекомпанії 
 
38. До рук журналіста потрапив аматорський відеозапис, в якому фігурує 15-річний син міського прокурора. Хлопець 
зафіксований на відео з повіями під час перебування у нелегальному елітному борделі, що був створений у 
приватному будинку. Чи має право журналіст показувати у випуску новин фрагменти цього запису? Якщо має таке 
право, то як його реалізувати, з дотриманням яких вимог? 
 
39*. Для підготовки матеріалу про роботу призовних комісій під час призову на строкову військову службу знімальна 
група вашого телеканалу вирушила в районний військкомат, отримавши дозвіл на зйомку від районного військового 
комісара. Чи мають право журналісти знімати у військкоматі роботу медичної комісії і медичний огляд призовників 
лікарями? 
 
40. Редакція вашої газети звернулась до обласного військкомату з проханням надати інформацію про те, скільки 
молодих людей за час останнього призову на строкову службу скористались своїм правом на альтернативну 
службу, скільки юнаків відмовилась від проходження медичної комісії, скільки призовників відмовились від 
прийняття військової присяги, проти якої кількості призовників були порушені кримінальні справи за ухилення від 
служби та у якій кількості справ суд виніс обвинувальні вироки? Обласний військкомат погодився надати лише 
інформацію про проходження альтернативної служби, а у наданні іншої інформації відмовив, мотивуючи відмову 
тим, що ця інформація «є недоречною, непатріотичною, погано може вплинути на поведінку інших призовників, 
нанесе шкоду іміджу армії». Дайте оцінку ситуації з точи зору діючого законодавства, журналістської етики, 
журналістських стандартів 
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41. Прес-служба N-ського відділення Національного банку України відмовила в 
акредитації Петру Іванову, тому що він не зміг надати документи, що підтверджують його 
причетність до будь-якого ЗМІ або професійної спілки працівників ЗМІ. Оцініть 
правомірність відмови в акредитації 
 
42*. Директор середньої школи виявив у коридорі школи знімальну групу, що опитувала 
під час перерви учнів, задаючи їм питання: «Чи б'ють тебе вдома батьки?». Директор 
зажадала від знімальної групи негайно припинити зйомку та не випускати в етер відзнятий 
матеріал. Увечері цього ж дня частина відповідей учнів вийшла в етер у випуску новин. 
Оцініть правомірність дій журналістів і директора школи. Які права в цьому випадку мають 
батьки дітей? 
 
43. Чиновник мерії Іван Петров був затриманий правоохоронними органами за підозрою в отриманні хабаря. 
Використовуючи відеоматеріали правоохоронних органів, ввечері журналісти розповіли про те, що трапилося у 
випуску новин, назвавши Петрова злочинцем і повідомивши глядачам, що Петров хабар отримав. Оцініть ситуацію 
з точки зору права 
 
44*. Журналіст районної телекомпанії «Грані-ТВ» Сидоров відзняв документальний фільм про туристичну 
привабливість свого краю. Через місяць після виходу фільму в етері телекомпанії «Грані-ТВ» Сидоров побачив свій 
фільм в етері чотирьох обласних телекомпаній. Як йому вдалося дізнатися, фільм був проданий обласним 
телекомпаніям керівництвом телекомпанії «Грані-ТВ». Чи були порушені при цьому авторські права Сидорова? 
 
45. Журналісти телекомпанії звернулися до головного лікаря пологового будинку з проханням надати допомогу в 
організації зйомок пологів. Головний лікаря сказав, що в окремих зйомках немає необхідності, так як в пологовому 
будинку є свій відеооператор, який за бажанням сім'ї породіллі знімає пологи. Копії всіх цих зйомок зберігаються в 
пологовому будинку. Чи можуть журналісти використовувати відеоматеріали, передані їм безоплатно головним 
лікарем пологового будинку? В якому випадку? 
 
46. Директор технікуму текстильної промисловості відмовив знімальній групі місцевого телеканалу в проведенні 
зйомок у технікумі, мотивуючи це тим, що журналісти повинні отримати відповідний письмовий дозвіл у міському 
управлінні освіти. Оцініть дії директора технікуму 
 
47. Журналіст місцевої телекомпанії 1 березня звернувся по телефону до начальника міського управління охорони 
здоров'я з проханням надати йому інформацію про кількість онкологічних операцій, зроблених у місті з початку року. 
Начальник управління охорони здоров'я попросив журналіста принести письмовий запит на його ім'я та пояснив, що 
такі дані треба спеціально готувати: «На це піде кілька тижнів». У той же день в етер телекомпанії вийшов матеріал, 
в якому журналіст звинуватив начальника управління охорони здоров'я в приховуванні інформації. Оцініть ситуацію 
 
48. Журналісти місцевої телекомпанії готували матеріал про ситуацію в місті з усиновленням дітей з будинку малечі. 
Вирішивши показати, як добре живуть усиновлені малюки, журналісти звернулися до директора будинку малечі та в 
службу у справах неповнолітніх із проханням надати їм координати сімей, що усиновили дітей. Але і директор 
будинку, і начальник служби у справах неповнолітніх відповіли журналістам відмовою. Оцініть дії посадових осіб 
 
49. Яких норм повинні дотримуватися журналісти в разі використання в своїх матеріалах уривків із програм інших 
журналістів, документальних, художніх, мультиплікаційних фільмів тощо? 
 
50. У прямому етері авторської програми журналіста Кузькіна на телеканалі «Грані-ТВ» директор місцевого ринку 
звинуватив начальника місцевої податкової адміністрації в тому, що останній неодноразово «безкоштовно 
отримував» у торгуючих на ринку продукти. Чи несе журналіст відповідальність за слова директора ринку? 
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51*. Знімальна група вашого телеканалу готує матеріал щодо відношення українців до 
карантину під час пандемії коронавірусу. Щоб дізнатись думку містян, журналіст вийшов 
до скверу, що розташований перед будівлею телекомпанії, та поставив питання «Чи 
вважаєте ви карантинні обмеження дієвими?» 100-та випадковим перехожим. 75 з них 
відповіли негативно. Того ж дня у випуску новин в етер вийшов матеріал, в якому 
журналіст за кадром розповів: «Згідно соціологічного дослідження, що провела наша 
телекомпанія, 75% мешканців нашого міста негативно відносяться до введення 
карантинних обмежень». Які норми роботи з інформацією та професійні стандарти були 
порушені журналістом? 
 
52. До вашої редакції звернулися бійці N-ської бригади Збройних Сил України, що дислокується в районі 
проведення операції Об’єднаних сил. Бійці надали вам відео, на якому заступник командира бригади нецензурно 
спілкується з рядовими бійцями. На другому відео бійці показують гільзу від патрону та місце у казармі, куди 
потрапила пуля від пострілу з пістолету, який нібито здійснив той же заступник командира частини. До відео 
додаються фото та скани пояснень згаданого офіцера, які він надавав представникам Військової служби 
правопорядку, Державного бюро розслідувань та Військової прокуратури. Для перевірки вказаної інформації 
журналіст звернувся безпосередньо до прес-секретаря згаданої бригади ЗСУ. Той не підтвердив, але й не 
спростував інформацію про надзвичайну подію, втім попередив журналіста про те, що у разі її публікації, а також 
оприлюднення відео та службових документів журналіст буде нести кримінальну відповідальність за розголошення 
службової інформації та військової таємниці. Оцініть ситуацію. Чи підлягають отримана від бійців інформація, відео 
та фото оприлюдненню?  
 
53. Для підготовки матеріалу про продаж цигарок і пива неповнолітнім у місцевому супермаркеті журналісти зайшли 
до нього з професійною телекамерою. Охорона супермаркету відразу намагалась заборонити зйомку в зв’язку з 
тим, що будь-які фото, відеозйомки в мережі цих торгівельних закладів заборонені керівництвом фірми. Оцініть 
правомірність заборони 
 
54. Для підготовки матеріалу про технічне забезпечення державного кордону журналіст у супроводі редакційного 
фотографа та представника прес-служби Держприкордонслужби України виїхав до прикордонного загону. Під час 
роботи безпосередньо на кордоні прес-офіцер ДПСУ вимагав від фотокореспондента не фотографувати певні 
інженерні елементи устрою кордону, певне обладнання. У свою чергу, журналіст повідомив прес-офіцеру про те, що 
він має повне право ілюструвати сій матеріал будь-чим, що було побачене та відзняте під час поїздки, а дії прес-
офіцера він розцінює як цензуру. Обміркуйте ситуацію, поясніть правомірність позицій та вимог прес-офіцера та 
журналіста 
 
55*. Журналіст і фотокореспондент друкованого ЗМІ у супроводі прес-офіцера Національної гвардії України виїхали 
до Донецької області з метою підготовки матеріалу про службу гвардійців на одному з блокпостів, що розташований 
в зоні проведення ООС. Після зйомок прес-офіцер попросив переглянути відзняті фото та вимагав видалити ті з 
них, де зафіксовані певні загальні плани «з прив’язкою до місцевості», обличчя деяких бійців і кадри з військовою 
технікою, на якій видні номери. Оцініть вимоги прес-офіцера з точки зору діючого законодавства, журналістської 
етики та професійних стандартів 
 
56. Знімальна група вашого телеканалу прихала на запрошення військової частини для підготовки матеріалу про 
урочисту церемонію прийняття присяги солдатами строкової служби. Під час зйомок до вас підійшла жінка, яка 
представилася мамою одного з бійців і на камеру стала розповідати вам про неналежне харчування молодих бійців. 
При цьому жінка у власному телефоні показала вам відео неякісної їжі, що зняв і переслав їй син – один із тих 
бійців, які щойно складав присягу. Прес-офіцер частини став вимагати від знімальної групи негайно перервати 
спілкування з жінкою, бо «вас сюди запросили знімати певні речі, що стосуються лише складання присяги». Вам 
було відмовлено у спілкуванні з сином згаданої жінки, іншими строковиками, а також у відвідуванні солдатської 
їдальні. Оцініть правомірність дій прес-офіцера. Як у цьому випадку професійні стандарти можуть вплинути  
на концепт журналістського матеріалу? 
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57*. Для підготовки журналістського розслідування щодо неякісного медичного 
обслуговування у приватній офтальмологічній клініці журналіст «змінює професію» та 
влаштовується на роботу санітаром. Все побачене протягом тижня фіксується потайною 
камерою: лікарі, хід проведення операцій, огляд пацієнтів, побутові умови  
у палатах й ординаторській, як зберігаються ліки, стерилізуються інструменти тощо. Що з 
відзнятого матеріалу може бути оприлюднено у етері, а що – ні та чому? 
 
58. Для підготовки матеріалу про щойно відкритий після реконструкції міський парк вам 
потрібні коментарі дітей-відвідувачів парку. Як правильно з точки зору діючого 
законодавства та етичних норм домовитися про такі коментарі й отримати їх? 
 
59*. Ви готуєте матеріал про умови утримання довічно-ув’язнених у колонії посиленого режиму. Ваші головні герої – 
40-річний серійний вбивця, засуджений за вбивство 10-ти осіб, та 75-річний педофіл, на «рахунку» якого 
11 зґвалтованих хлопчиків. Поясніть, чого не може бути у вашому матеріалі (яких фото або відео, документів, 
висловлювань тощо) та чому саме?   
 
60. Ваша знімальна група потрапила на місце авіакатастрофи пасажирського літака Ан-2 раніше рятувальників  
і правоохоронців. У результаті катастрофи загинули 6 пасажирів і членів екіпажу. Поясніть, як мають поводитись на 
місці надзвичайної пригоди члени знімальної групи, чого категорично не може знімати оператор, що не можна 
випускати до етеру? 

 
 
 

Приклад 
 
 
Ситуація № ____: у квітні 2020 року знімальна група телеканалу «Перший Західний» готувала у місті Самбор 
(Львівська область) матеріал щодо дотримання норм карантину в торгівельних закладах і громадських місцях міста. 
Під час зйомок творча група у складі репортера з радіомікрофоном і відеооператора з професійною камерою 
спробували зайти до супермаркету АТБ. На вході їх зупинив охоронець, який відмовився пропускати представників 
ЗМІ до торгівельного закладу навіть після пред’явлення журналістських посвідчень. При цьому охоронець штовхав 
журналіста та оператора, перекривав рукою об’єктив відеокамери. Після того, як представники ЗМІ майже 
«прорвались» до супермаркету, охоронець продовжував спроби перешкоджати зйомкам. Оцініть ситуацію з точки 
зору діючого законодавства України 
 
Аналіз ситуації: Професія журналіста в усьому світі полягає в тому, щоб збирати, обробляти та поширювати 
інформацію в інтересах суспільства. У демократичних країнах журналістам і ЗМІ відводиться роль «сторожового 
собаки демократії», оскільки вони повинні повідомляти всіх і кожного про наявні проблеми, небезпеки, загрози, 
інформувати про важливі події нашого життя тощо. Саме тому законодавство таких країн містить низку гарантій, що 
дають можливість виконувати цю важливу місію. 
 
Зокрема, в Україні частина 1 статті 25 Закону України «Про інформацію» гарантує журналістам право під час 
виконання професійних обов’язків здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних 
технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом. Це право також гарантовано журналістам  
пунктом 3 частини 2 статті 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 
статтею 21 Закону України «Про інформаційні агентства». 
 
Отже, як видно з наведеного, журналісти мають право під час збору інформації використовувати необхідну техніку,  
в тому числі фотоапарати та відеокамери. Винятки з цього правила можуть бути передбачені лише законами,  
тобто актами, прийнятими Верховною Радою України. Жодні інструкції, накази чи інші підзаконні акти  
не можуть заборонити журналісту проводити зйомку. 
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Задачі-ситуації. Приклад 
 
 
12 березня 2020 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на всій території України з 12 березня 2020 
року введено карантин і визначено низку заходів протидії поширенню цієї небезпечної 
хвороби. Перелік заходів запобігання пандемії постійно поповнюється й іншими рішеннями 
Уряду та місцевих рад. 
 
Оскільки дотримання цих правил впливає на можливість поширення хвороби, а значить і на 
кожного з нас, природньо, що журналісти звертають увагу на зазначену тему і досліджують 
питання про те, хто, де і як виконує протиепідемічні заходи. І, щоб не бути голослівними, 
фіксують це на відео. 
 
Безсумнівно, тема дотримання протиепідемічних правил є надзвичайно важливою, або, як говорять юристи, має 
значний суспільний інтерес, адже право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її 
поширення. Порушення протиепідемічних вимог несе загрозу кожному з нас, бо створюються умови для поширення 
хвороби, а ,відповідно, і для продовження карантину, що негативно впливає на економіку та на рівень наших доходів. 
Тому закон в подібних випадках зменшує можливості для обмеження прав журналістів. Зокрема, стаття 29 Закону 
України «Про інформацію» говорить про те, що навіть інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо 
вона є суспільно важливою. 
 
Тому журналісти, які проводять відеозйомку, збираючи інформацію про дотримання правил поведінки під час епідемії, 
надійно захищені законом. Протидія їм у використанні відеокамери, наприклад, в магазинах або на вулицях, в парках, 
скверах чи інших громадських місцях є незаконною. 
 
Табу на проведення журналістами відеозйомки у приміщенні магазину взагалі складно пояснити. Саме тому типовою 
є ситуація, коли охоронці навіть не можуть назвати причину заборони на використання відеокамери в приміщенні 
закладу торгівлі. 
 
Досвід показує, що аргумент, який у подібних випадках найчастіше наводиться, — необхідність збереження 
комерційної таємниці. Втім, таке пояснення є хибним. Адже для того, щоб певні відомості можна було віднести до 
комерційної таємниці, вони повинні бути невідомими іншим особам і не бути легкодоступними (див. статтю 505 
ЦК України). Але інформація про те, що відбувається всередині магазинів, є легкодоступною та відомою усім 
відвідувачам. Тому вона не відноситься до комерційної таємниці. 
 
Крім того, в умовах карантину інформація про додержання покупцями та персоналом супермаркетів протиепідемічних 
правил є суспільно важливою, а тому доступ до неї, як зазначалось вище, не дозволено обмежувати. А саме цю 
інформацію, як можна нерідко переконатись, і хочуть приховати власники магазинів, які самі не дотримуються 
встановлених вимог протидії поширенню інфекції. 
 
Тому в таких випадках перешкоджання проведенню відеозйомки буде вважатись перешкоджанням законній 
професійній діяльності журналіста, що може призвести до притягнення винуватців до кримінальної відповідальності, 
зокрема, за статтею 171 КК України. 
 
Наостанок варто нагадати і про те, що виконуючи свою роботу в умовах пандемії, самі журналісти також повинні 
додержуватись протиепідемічних норм: носити маску, рукавички та інші засоби захисту, дотримуватись соціальної 
дистанції, зокрема, під час інтерв’ювання чи отримання коментарів. Виконання цих правил зробить безпечнішим як 
життя оточуючих, так і самих працівників медіа. А відтак, вони і надалі зможуть збирати і поширювати важливу для 
усіх нас інформацію. 
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Натхнення та успіхів!  
 
Журналіст 
Дмитро БРУК 
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